Gertrud

Gertrud was graag bij haar grootmoeder. Ze
kon er maar niet genoeg van krijgen naar haar te
luisteren, wanneer ze haar verhalen vertelde. Dat
waren geen verzonnen verhalen, geen sagen, geen
mythen of fantasieverhalen, ook geen sprookjes.
Het waren steeds weer de gebeurtenissen uit het
leven van een mens, waar de 4-jarige Gertrud nog
niet mee in contact was gekomen. Hoewel toch!
Haar Oma!
Haar Oma was net zo als deze persoon,
waarover ze maar niet uitgepraat leek te zijn.
“Wilt u me alstublieft weer vertellen!”,
bedelde Gertrud en ging aandachtig luisterend op
de grond voor haar oma zitten.
En steeds wanneer ze tijd had vertelde ze
haar kleindochter Gertrud, wat ze uit het leven van
deze persoon wist.
Gertrud begon deze persoon, over wie ze zo
graag hoorde, te vertrouwen. Haar oma en deze
persoon waren zo, zoals zij het zich innerlijk
wenste. Ze wist: hier ben ik geliefd en geborgen,
gezegend en bewaard.

Gertrud´s oma was een bekende en geliefde
vrouw. De mensen die bij haar kwamen, werden
steeds met veel hartelijkheid ontvangen. Ze wist
steeds raad. Daarom zochten ze graag hulp bij
haar. Zo wilde Gertrud ook worden. Weet je wie
DEZE PERSOON is, over wie Gertrud steed weer
graag hoorde?
Na vele jaren verteld Gertrud zelf: “In mijn
vroege jeugd leit mijn grootmoeder een diepe,
blijvende indruk op mij achter. Zij was de vrouw
van een bekende dominee en literaat (iemand
die literatuur leest, schrijft, erover nadenkt en
bevordert) en ze straalde de warmte uit van een
met CHRISTUS vervuld leven. Ze leefde voor
haar Heiland en voor vele mensen, die hulp bij haar
zochten. Aan haar voeten te zitten en te luisteren
wat zij mij van JEZUS vertelde was de diepste
indruk van mijn jeugd. Mijn grootmoeder had de
Heiland lief en ik zei tegen haar: “ik zou ook zo
willen worden als u.” Ze antwoorde me: “je moet
de Heiland aannemen.” Ik vroeg: “hoe is dat?” Ze
zei: “eenvoudig de Heiland in je hart laten.”
Later getuigd ze: “zeer zeker heeft haar
gebed mij tot mijn vroege beslissing voor Christus

gebracht, op ongeveer 5-jarige leeftijd, nog voor ik
naar school ging. Hoe heerlijk vond ik het om van
mijn Heiland te horen! Ik besloot nooit wat anders
te doen, dan voor Hem te leven en Zijn Evangelie
te verkondigen.”
En weet u, God vervulde haar wens. Ze
mocht voor Hem leven en Hem dienen. Hem
verkondigen, totdat Hij haar – op bijna 100-jarige
leeftijd – tot Zich nam in Zijn Heerlijkheid. De
Here Jezus gebruikte haar, om veel kinderen en
volwassenen tot geloof in Hem te brengen en
daarmee vrede met God en naar het eewige thuis
bij de Vader in de hemel waar geen zonden, niets
kwaads, geen leed, geen pijn en geen dood meer
zijn.
Meer dan 1000 jonge mensen mocht ze
samen met haar lieve man Saturnin opleiden tot
de dienst van Hem, de Here Jezus Christus, in
de gezonde leer van de bijbel, de heilige schrift.
Vele bijbels en Nieuwe Testamenten, alsook
traktaten en geschriften en boeken, die de bijbel
uitleggen, werden in de hele wereld verdeeld. In de
Duitse, Franse, Nederlandse, Italiaanse, Engelse,
Portugese en Spaanse taal. De wijdverbreide

Engelse studiebijbel van Dr. Scofield mocht ze in
het Duits vertalen.
De Here Jezus had haar een oudere broer
gegeven, die haar hielp om Grieks te leren, de
grondtaal van het Nieuwe Testament. Ze schrijft:
“De bijzondere gelegenheid om de bijbel meer
te kunnen begrijpen lag daarin, dat ik in de
voetsporen van mijn oudere broer kon volgen.
Hij studeerde ... de Griekse taal, dus wilde ik ook
Grieks leren. Ik deed het in ’t geheim. En wat een
vreugde was het, toen ik mijn Nieuwe Testament
in de Griekse grondtaal kon lezen, zelfs voordat
het godsdienstonderwijs op 13-jarige leeftijd
begon. De dominee, die ons onderwees, was een
oprecht christen, die in de volle inspiratie van de
bijbel geloofde. Hij was een stralende getuige van
de verlossing door Jezus Christus. Geweldig vond
ik de uren, als hij de bijbel voor ons opende! Mijn
hart stond wijd open voor het woord van God. Ik
kon er nooit genoeg van horen. In mij was zo’n
verlangen naar het ware leven met Jezus en voor
Jezus.
Zondags ging ik twee tot drie keer naar de
kerk en thuis schreef ik de preken op. Niemand

wist daarvan. Deze boeken waren erg kostbaar
voor mij en waren mijn voorbereiding, om eens
zelf het evangelie te verkondigen. Mijn dominee
... preekte een zuivere bijbelse theologie. Hoe vaak
was ik in zijn studeerkamer, las met hem de bijbel
en stelde diepzinnige theologische vragen. Voor
mijn hele leven legden deze uren de basis van de
heilzame leer van de bijbel!”
Wil je ook – of je nog jong of al wat ouder
bent – tegen de Here Jezus zeggen: “Ik dank U, dat
U ook voor mijn zonden aan het kruis gestorven
bent en weer opgestaan. Vergeef mij mijn zonden,
ik beleid ze aan U en ook aan hen, die ik onrecht
heb gedaan, ... kom in mijn hart Here Jezus!”
Dan kan Hij je voor veel boze dingen bewaren,
waarmee de mensen zichzelf veel onnodig leed
aandoen. En dan mag je ook voor Hem leven en
met de hulp van de Heilige Geest Zijn plan voor
jou waarmaken.
Lees iedere morgen maar in de bijbel, Zijn
woord en bid elke dag! Leer ook bijbelteksten uit
je hoofd! Door de Heilige Geest word je dan ook
Zijn getuige, thuis, op school, bij je vrienden of in
de gemeente, ja, tot aan de vier uithoeken van de

aarde. Want met deze opdracht nam de Here Jezus
afscheid van Zijn discipelen: “Maar wanneer de
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in
heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van
de aarde“ (De Bijbel: Handelingen 1:8).
E. S.
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Lees je bijbel, bid elke dag.
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